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Terapia genica in cancer

Terapia genică presupune o largă varietate de tipuri de tratament care utilizează materialul
genetic în tratamentul cancerului.
Aplicarea clinică a tehnologiei de transfer genetic este actual o formă aceptată, chiar dacă
nu în totalitate, de tratament medical experimental. Aceasta a presupus elaborarea unor
metode de inserare a unor gene în genomul celuleler canceroase cu ajutorul a diverse sisteme
de transport sau folosirea altor tehnici care permit anularea expresiei genelor implicate în
cancerogeneză sau utilizarea de acid nucleic ( fie ADN sau ARN) pentru a influena sinteza
protinelor. În teorie este posibil transformarea celulelor fie somatice sau germinale prin
terapia genică, iar terapia genică poate fi intreprinsă atât in vivo ( modificarea celulelor în
afara organismului sau in vivo ( în organism).
Terapia genică poate fi utilizată pentru:
• a restaura genele mutate: terapia cu gene supresoare, oncogene
• a induce acţiuni precum creşterea imunosupresei
• inhibarea expresei anumitor gene.
În practică se realizează:
• transferul unor gene supresoare de tumori sau inactivarea oncogenelor prin mecanisme
antisens;
• activarea selectivă a prodrogurilor prin inserarea în celulele tumorale a unor gene
senzitive la aceste medicamente, numite şi “gene suicidare”;
• metode de terapie imunogenică reprezentate de transferul unor gene pentru citokine,
vaccinarea cu celule tumorale sau utilizarea unor molecule costimulatoare;
• anularea expresiei genelor prin intermediul ribozimelor (1,10).
Utilizarea terapei genice
Genele supresoare tumoral
Terapia genică este utilizată pentru restaurarea funcţei genelor supresoare, derminând controlul ciclului celular.
În condiţii experimentale s-a demonstrat că restaurarea funcţei genelor suprsoare poate reversa fenotipul malign.
Pierderea funcţiei anumitor gene supresoare de tumori este considerată a fi responsabilă de pierderea
semnalelor apoptotice în celulele tumorale şi, ca urmare, de proliferarea lor necontrolată. De exemplu, multe
tumori umane prezintă mutaţii ale genei supresoare p53 iar reinocularea acesteia în celulele canceroase este o
modalitate terapeutică eficace. Gena p53 a fost transportată, în special prin injectarea vectorilor adenovirali
AdV-p53 direct în tumoră.
Câteva gene pot inhiba selectiv potenţialul metastatic al celulelor tumorale precum genele nm-23, receptorul
pentru fibronectină, conexina sau caderina E. De exemplu, gena nm-23 codifică o proteină care codifică probabil
alte proteine înrudite cu ras, iar reducerea expresiei sau deleţia unei alele a acestei gene este asociată cu un
potenţial metastatic crescut în cancerele de sân şi colcorectale.
Oncogene
Scopul terapei genice direcţionate către oncogene este corectarea echilibrului dintre semnalele proliferativprin
inhibiţia funcţei unor gene implicate în menţinerea proliferării nerestricţionate şi dobândirea fenotipului
metastatic.
Oncogenele dominante activate pot fi inactivate prin utilizarea unor mecanisme antisens: oligonucleotide
antisens care împiedică transcripţia prin legarea la alela sens, utilizarea unor molecule mARN antisens sau chiar
a unor oligonucleotide care blochează transcripţia prin legarea la ADN bicatenar, cu formarea unui triplu helix.
Au fost dezvoltate aplicaţii clinice pentru inhibarea transcrierii genei hibride bcr/abl sau pentru inhibarea căii ras
cu ajutorul unor alele dominant negative. Eliberarea ARNm antisens în interiorul unei celule tumorale este mai
eficientă decât utilizarea oligonucleotidelor antisens. Ţinte investigate actual sunt: inhibiţia oncogei RAS,
PTTG1 ( pituitary tumor transforming gene 1’) şi a subunităţii catalitice a TERT ( „ telomerase reverse
transcriptase”).

Constructia de antisens ARN a fost utilizata pentru a induce activitate tumoricida pe liniile celulare de
cancer pulmonar ce exprima K-ras. Constructia retrovirala anti-K-ras determina reducerea tumorigenicitatii la o
linie celulara cu mutatie homozigota de K-ras la soarecii nud. Aceste observatii au condus la efectuarea unor
studii de injectare directa intra-tumorala de particule retrovirale anti-K-ras la pacientii cu cancere bronhopulmonare nerezecabile. Astfel, un adenovirus construit anti-K-ras a demonstrat, recent activitate anti-tumorala
pe modelele murine inoculate cu linii celulare maligne umane.
Metodele utilizate pentru a inhiba expresia oncogenelor sunt:
• transferul nucleotidelr antisens prin secvenţe genice scurte ( antisense oligonuclotides), sau ADN în
întregime.
• si ARN
• Expresia moleculelor sintetizate sau a anticorpilor anti-molecule care blochează funcţia oncogenelor.
intrcelulare
Gene care codifica enzime sau terapia prodrog-terapia cu “gene suicidare”
“Genele suicidare” codifică de regulă o enzimă care transformă un pro-drog netoxic într-o moleculă
toxică ce determină moartea celulelor în care sunt exprimate acestea. Cele mai studiate au fost gena pentru
citozindeaminază (CD) a Escherichia coli asociată cu 5-fluorocitozină (5-FC) şi gena pentru timidinkinază a
virusului Herpes simplex (HSV-TK) asociată cu ganciclovir (GCV).
Gena CD care converteşte 5-FC la 5-FU a fost utilizată în tratamentul metastazelor hepatice ale
cancerelor gastrointestinale. Pentru transportul ţintit al genei CD la nivelul metastazelor se pot utiliza promotori
cu specificitate tisulară precum gena pentru α-fetoproteină (AFP) sau pentru antigenul carcinoembrionar (CEA).
Un alt sistem utilizat este cel al genei HSV-TK. Celulele mamiferelor conţin o timidinkinază care poate
fosforila numai nucleotidul timidină. HSV-TK poate fosforila însă şi baza nucleozidului ganciclovir. Ca urmare,
celulele transfectate cu HSV-TK pot fi ucise prin expunerea acestora la GCV. Această terapie a fost utilizată
pentru numeroase tipuri de cancere precum mezoteliom, metastazele hepatice şi peritoneale.
Strategiile de tratament incorporând sevenţe de ribonucleotide au fost testate în mai multe modalităţi, precum
terapia “ antisens”(ARN). Un exemplu sunt oligonucleotidele antisens împotriva bcl-2ARN. Molecula
oblimersen a fost studiată în: leukemia limfoidă cronică ( LLC), melanoma şi alte malignităţi ca strategie de
a creşte sensibilitatea la apoptoză cu agenţii chimioterapici convenţionali.Alte abordări în curs de studio
includ transfecţie cu vector viral ( ARN sau ADN), injectarea ADN în tumoră şi transfecţia ex vivo în
celulele tumorale selectate, celule immune sau progenitori medulari (AND). Majoritatea acestor tehnici au
demonstrate o oarecare eficacitate pe modele animale, iar studiile clinice sunt în curs. Nu a fost demonstrată
o nici o eficacitate clinică totuşi cercetările continuă.
Expresia unor gene citotoxice sau proapoptotice
Este posibil a se selecta transferul selectiv a genelor care pot determina distrucţia celulelor canceroase prin
mecanisme specifice fără a depinde de medicaţii exogene. Acest sistem acţionează în majoritatea pe transferul
genelor-ţintă şi a expresiei în celulele canceroase, utilizând liganzi specifici sau promoteri precum factorul de
necroză tumorală ( TNF) şi a ligantului său imlicat în inducerea apoptozei ( TRIAL).

Probleme în terapia genică
Securitatea terapei genice este esenţială astfel ca manipularea genică a celulelor somatice să
nu fie transferată celulelor germinale, influenţând urmaşii.
Câteva probleme rămân de rezolvat în terapia genică:
a) durata scurtă a terapiei genice- gena terapeutică introdusă în celula-ţintă trebuie să
rămână funcţională iar celulele care conţin gena terapeutcă trebuie să funcţioneze mai
mult şi să fie stabilă. Pacienţii trebuie supuşi unor runde multiple de terapie genică.
b) răspunsul imun – există un risc de stimulare a sistemului imun şi scădere a eficaităţii
terapiei genice. Mai mult, sistemul imun creşte răspunsul la vectorii virali făcând
dificilă terapia genică.
c) probleme legate de utilizarea vectorilor virali- virusurile prezintă o varietate de
probleme potenţiale pentru pacient precum: toxicitate, răspuns imun şi nflamator
neadecvat, controlul genelor şi probleme legatede ţintă; virusurile pot induc boala.
d) tulburări multigenetice- cancerul survenit în urma mutaţiilor într-o genă simplă sunt
cel mai bine trataţi prin terapia genică. De obcei, cancerele sunt rezultaul terapiilor

genice multiple, efectul variaţiilor genelor multiple şi sunt astfel dificil de tratat
eficace utilizând terapia genică.
e) carcinogeneza -dacă o genă este integrată într-un loc neadevat în genom, precum o
genă supresoare poate căpăta un potenţial mutagen şi induce tumori (1, 10,11,12).
Rezumat
• Termenul de agenţi targeted se referă la o clasă de medicaţii în creştere explozivă care
ţintesc căi specifice de semnal biologic la nivel molecular vitale pentru supavieţuirea
celului maligne incluzând expresia genelor, reglarea creşterii, controlul ciclului
celular, apoptoza şi angiogeneza. Blocarea specifică a căilor de semnal biologic oferă
avantaje atractive de terapie specifică a cancerului cu toxicitate redusă asupra
ţesuturilor normale comparativ cu chimioterapia.
• Acest grup de agenţi este foarte disparat şi include: moleculele mici tirozinkinazice şi
inhibitorii multikinazici, anticorpi monoclonali, inhibitorii proteozomici, histondeacetilază, inhibarea angiogenezei, agenţii de diferenţiere, terapia genică şi
vaccinurile. Utilizarea agenţilor moleculari ţintiţi reprezintă o schimbare a dogmelor
terapeutice în oncologie şi au fost integraţi progresiv în strategiile terapeutice actuale.
• Experienţa clinică actuală consistentă cu inhibitorii kinazici, inhibitorii angiogenetici
şi anticorpii monoclonali a demonstrat capacitatea acestora de a induce răspunsuri
tumorale, că aceştia nu sunt în general curativi şi sunt asociaţi cu dezvoltarea
rezistenţei. În unele cazuri, aceşti agenţi au schimbat profund istoria naturală a
neoplaziilor ( ex. trastuzumab în cancerele mamare Her-2 pozitive, rituximab în
limfoamele maligne non-hodgkiniene, imatinib în GIST şi sunitinib în cancerul renal
metastatic).
• Medicaţia antiangiogenetică a devenit actual o realitate clinică tot mai accesibilă
datorită introducerii introducerii unor noi agenţi precum: bevacizumab, sorafenib şi
sunitinib.
• Asocierea chimioterapiei clasice cu terapia moleculară ţintită a survenit a ca o nouă
strategie în oncologia clinică şi a devenit un standard de tratament în practica clinică
pentru mai multe tipuri de neoplazii. Iniţial, aceşti agenţi au fost utilizaţi în tratamentul
bolii avansate metastatice din care unii au demonstrat capacitatea de a prelungi
supravieţuirea. Totuşi impactul cel mai profund a fost observat în tratamentul
adjuvant, unde au contribuit la terapia curativă (ex. prevenind recidiva) mai curând
decât în paliaţie. Totuşi, utilizarea terapiilor moleculare au determinat creşterea
considerabilă a costurilor în sănătate.
• Terapia genică în cancer poate fi utilizată în tratamentul cancerului pentru a interfera
direct cu genele cancerului ( gene supresoare sau oncogene) sau se poate utiliza pentru
a face celulele maligne mai sensibile la tratameentele anticanceroase sau la acţiunea
sistemului imun. În prezent utilitatea clinică a terapiei genice rămâne limitată, dar
unele studii randomizate sunt în curs de desfăşurare.
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